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CAPITOLUL  I 

Generalități 
 

Art.1. (1) Educaţia fizică şi sportul  sunt activităţi de interes naţional ce poate contribui decisiv la 
formarea personalităţii umane, finalitate ce se dorește de la învăţământului românesc. 

Art.2.(1) Recunoscut unanim ca fenomen social, sportul reprezintă una dintre activitățile cele mai 
atractive, fapt ce a dus rapid la dezvoltarea și extindere a sa, ca și la creșterea continuă a interesului 
pentru crearea spectacolului sportiv. Sportul constituie unul dintre principalele mijloace ale educației 
fizice cu influențe majore nu numai în ceea ce privește dezvoltarea calităților motrice, ci și în sfera 
largă a educației intergrale, având influiențe benefice asupra sănătății și dezvoltării fizice și psihice, 
fiind totodată un important mijloc de petrecere a timpului liber într- un mod plăcut și distractiv ca 
practicanți sau simplii spectatori. Toate acestea au făcut ca sportul să devină o formă eficientă de 
educație prin întrecere, prin mișcare. 

Art. 3. (1)PROEDUS are ca obiectiv major elaborarea, inițierea, implementarea și evaluarea 
strategiilor, proiectelor, programelor, concursurilor, competițiilor și evenimentelor sportive a 
campaniilor de promovare a sportului și a unei vieți sănătoase în rândul elevilor din mediul 
preuniversitar Bucureștean, părinților și cadrelor didactice în vederea limitării agresiunii și 
influiențelor cu repercursiuni negative asupra stării fizice, psihico-emoționale, mentale și sociale 
determinate de viața dezordonată, consumul de substanțe psiho-trope, alcolism, tabagism, etc. 

CAPITOLUL II 

Obiective 

 

Art.4.   (1) Prin organizarea și desfășurarea activităților din cadrul evenimentului sportiv 
“ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8   se 
urmăreşte: 

a) dezvoltarea armonioasă a individului; 
b) menținerea, dezvoltarea și înbunătățirea indicatorilor calităților motrice; 
c) favorizarea socializării copiilor şi elevilor; 
d) creşterea numărului de elevi practicanţi ai sportului de masă; 
e) cultivarea în rândul copiilor şi al elevilor a spiritului de fair-play; 
f) formarea obişnuinţelor de practicare independentă a uneia sau a mai multor discipline 

sportive; 
g) optimizarea stării de sănătate a copiilor şi elevilor; 
h) dezvoltarea spiritului de emulaţie în rândul copiilor şi elevilor şi între unităţile de învăţământ; 
i) atragerea şi implicarea factorilor de decizie ai administraţiei locale, a altor persoane fizice sau 

juridice, în organizarea şi derularea activităţilor sportive şcolare; 
j) favorizarea creării unei identităţi sportive pentru fiecare unitate de învăţământ; 
k) eficientizarea competiţiilor sportive organizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. 
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CAPITOLUL III 

Măsuri organizatorice 

 

Art.5. (1).Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive-
PROEDUS în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București , organizează în fiecare an 
Evenimentul Sportiv “ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru 
elevii claselor 5 – 8   . La acest eveniment sportiv,  au drept de participare toţi elevii din unităţile de 
învăţământ bucureștene, clasele V – VIII, forma de zi, înscrişi în registrul matricol al unităţii şcolare 
pe care o reprezintă, la data de 10 septembrie a anului şcolar respectiv, cei nascuți dupa 1 ianuarie 
2006. 

Art. (6).(1) Evenimentul sportiv “ KIDS Sport Festival” se organizează şi se desfăşoară în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament şi a prevederilor Regulamentelor disciplinelor 
sportive menţionate mai jos, precum şi cu prevederile Regulamentelor tehnice ale federaţiilor sportive 
naţionale. 

Art.7. (1) În cadrul evenimentului sportiv “ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL 
BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8   , elevii se pot  înscrie pe echipe, masculine și 
feminine la următoarele discipline sportive: fotbal, baschet 5x5, baschet 3x3, volei și handbal 
masculin și feminin, acestea fiind cuprinse în Programul  Centrului de Proiecte Educaționale și 
Sportive-PROEDUS şi este finanţat de Primăria Municipiului București prin PROEDUS. 

Art.8. (1) Regulamentul evenimentului precum și Regulamentele pe disciplinele  sportive 
nominalizate în acesta se elaborează anual de Reprezentanţii Biroului Evenimente din cadrul 
PROEDUS, se aprobă de conducerea PROEDUS, prin decizie și se vor publica pe site-ul PROEDUS 
WWW.proedus.ro până la data de 1 aprilie 2022. 

Art.9. (1)Evenimentul “ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru 
elevii claselor 5 – 8, se va desfăşura după următorul program: 

a. perioada de promovare 4 – 17 aprilie 2022; 
b. perioada înscrierilor în proiect 4 – 17 aprilie 2022. 
c. şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi, 21 aprilie 2022 
d. perioada competiţională :  

 preliminarii – între 2 si 8 mai 2022, în funcție de numarul de echipe 
înscrise  

 Faza finala – 9 – 15 mai 2022 in parcul Tineretului, intrarea Gh. Șincai. 

  

 

 

 

 

http://www.proedus.ro/
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Art.10. PROEDUS  va iniția activități de promovare a evenimentului, astfel: 
Art.11. (1) Potrivit surselor de informare, conducerea unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiulu 
Bucureşti vor lua la cunoştinţă şi vor desemna cadre didactice pentru selecţia şi înscrierea echipelor în 
proiect: 

           (2)  cadrele didactice desemnate pentru efectuarea selecţiei şi înscrierilor, îşi vor însuşi cu 
atenţie cerinţele regulamentului de organizare, regulamentelor disciplinelor sportive alese cât şi 
cerinţele formularului de înscriere de la anexa 1; 

           (3) se completează formularul de înscriere cu cerinţele impuse, îl vor certifica prin 
ștampila unității de învățământ și îl vor semna, după care îl transmit în format electronic la 
PROEDUS pe https://form.jotform.com/220933768702056  
:  

Art.12. (1). Reprezentanţii PROEDUS  vor demara procedurile pentru înscrierea elevilor/echipelor, 
prin descărcarea formularelor de înscriere şi centralizarea acestora într-o baza de date; 

 Art.13. (1) După centralizarea datelor de înscriere pentru fiecare disciplină sportivă, reprezentanții 
PROEDUS vor stabili măsurile organizatorice privind şedinţa tehnică şi tragerile la sorţi;  

              (2) potrivit Regulamentului de organizare al evenimentului, pe data de 21 Aprilie 2022 ora 
13.00, se va desfășura ședința tehnică și tragerea la sorți a echipelor înscrise în proiect, într – o locație 
ce va fi stabilită ulterior, în funcție de numărul de echipe înscrise. 

             (3) locaţia pentru desfăşurare a şedinţei tehnice se stabileşte de reprezentanții PROEDUS în 
funcție de numărul de echipe înscrise și se va posta pe site – ul www.proedus.ro. 

             (4) la şedinţa tehnică, vor participa reprezentanții echipelor înscrise, reprezentanții PROEDUS 
și invitații din partea Federațiilor Sportive. 

              (5) ordinea intrării în competiție se stabileșt prin tragere la sorţi şi/sau aplicarea tabelei 
BERGER, întocmindu-se un tablou competiţional afişat electronic şi scriptic. 

              (6)după tragerea la sorți reprezentanții PROEDUS, vor proceda la întocmirea programului de 
desfășurare al competiției. 

             (7)ședința tehnică și tragerea la sorți se vor desfășura conform regulamentului de desfășurare 
al fiecărei discipline sportive. 

Art.14. (1)După efectuarea tragerilor la sorţi, reprezentanţii PROEDUS vor demara procedurile de 
achiziţii a bunurilor şi serviciilor necesare susţinerii activităţilor evenimentului. 

              (2)În funcție de numărul echipelor înscrise se vor stabili locațiile de desfășurare și personalul 
din cadrul PROEDUS pentru organizare și monitorizarea competițiilor sportive. 

 

 

https://form.jotform.com/220933768702056
http://www.proedus.ro/
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CAPITOLUL IV 

Condiţii de participare şi calificare 

 

Art.15. La evenimentului sportiv “ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” 
pentru elevii claselor 5 – 8 participă elevii nominalizaţi la art.5. alin (1), din prezentul Regulament. 

Art.16. (1) Participarea  elevilor la evenimentului sportiv“ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL 
BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8, este condiţionată de: 

a) respectarea grupelor de vârstă, în conformitate cu prevederile Regulamentul de organizare 
și desfășurare al evenimentului sportiv “ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL 
BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8; 

b) Pentru inscrierea echipelor este necesara completarea ”Formularului de inscriere”, 
cuprinzand numele si prenumele jucatorilor, CNP, Data Nasterii, clasa precum si 
avizul medicului (semnatura si parafa medicului aplicate in dreptul fiecarui 
jucator, cu mentiunea ”CLINIC SANATOS/APT PENTRU EFORT FIZIC”. 
Formularul de inscriere trebuie sa fie vizat de conducerea unitatii de invatamant cu 
mentiunea ”certificam exactitatea datelor inscrise”. 

c) Unitatile de invatamant au obligatia de respectare a principiului transparentei 

Regulamentului 2016/679, avand astfel obligatia de informare a reprezentantilor 

legali/parintilor minorilor inscrisi in competitie despre prelucrarea datelor cu 

caracter personal efectuata. De asemenea Unitatile de invatamant vor informa 

reprezentantii legali/parintii cu privire la prelucrarea datelor efectuata de catre 

PROEDUS pentru organizarea si desfasurarea competitiei prin transmiterea 

Anexei nr 7 la Regulamentul General catre acestia si informarea cu privire la 

publicarea acesteia in cadrul www.proedus.ro 

 

Art.17. (1)  Elevii (echipele) care sunt înscriși la evenimentul sportiv “ACADEMIA SPORTULUI – 
TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8, participă în numele unității de 
învățământ la care sunt înmatriculați. 

               (2) Unitățile de învățământ se pot înscrie cu un numar nelimitat de echipe pe fiecare 
disciplină, atâta timp cat elevii ECHIPEI 1 nu se regăsesc în ECHIPA 2. În cazul în care un elev 
se va regăsi pe lista ambelor echipe, ACESTEA VOR FI DESCALIFICATE AUTOMAT din 
Competiție ! 

 (3) În cazul în care o unitate de învățământ este înscrisă cu cel puțin 2 echipe la aceeași 
disciplină sportivă, există posibilitatea întâlnirii acestora în urma tragerii la sorți. 

Art.18.(1) la finalul fiecărui zile de disputare  a meciurilor se va proceda la centralizarea rezultatelor și 
se va actualiza programul competițional, ulterior acestea fiind postate pe site-ul web și pe rețelele de 
socializare. 
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            (2) Echipele sosite/elevii sosiţi după începerea competiţiei nu 
mai au drept de participare în competiţie. 

           (3)Pentru stabilirea locului 1 și 2, finala competiției se dispută între echipele învingătoare din 
faza superioară a competiției. 

          (4)Pentru stabilirea locului 3 și 4 , finala mică a competiției se va disputa între echipele învinse 
în semifinale. 

 

CAPITOLUL  V 

Titluri şi premii 
 

Art.19.PROEDUS acordă premii, după cum urmează: 

(1) locul I va primi cupă, diplomă , medalie, o excursie de 2 nopți pe litoralul Mării Negre + 
premii surpriză oferite de Parteneri. 

(2) locul II va primi diplomă , medalie, o excursie de 2 nopți pe litoralul Mării Negre + premii 
surpriză oferite de Parteneri. 

(3) locul III va primi diplomă , medalie, o excursie de 2 nopți pe litoralul Mării Negre + 
premii surpriză oferite de Parteneri. 
 

        

 

CAPITOLUL VI 

Reglementări administrativ-financiare 

 

Art.20.(1) Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea  evenimentului sportiv “ACADEMIA 
SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8 sunt suportate din 
bugetul Primăriei Municipiului București prin PROEDUS. 

(2) Copiii se vor prezenta cu echipamentul de sport propriu. 

(3) deplasarea profesorilor însoțitori și a copiilor la locațiile de desfășurare a evenimentului se va 
efectua, cu mijloace proprii, după caz. 

 
 

 
                  

           CAPITOLUL VII                
                                                              Sancţiuni 
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Art.21. Sancțiuni ce pot fi aplicate pentru abateri de la Regulamentul 
de organizare și desfășurare a evenimentului sportiv “ACADEMIA 

SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8 
(1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, elevii participanţi la competiţii 

sunt sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului  discipline şi legislaţiei în 
vigoare. 
 

 

 

 
 

CAPITOLUL VIII 
Depunerea și rezolvarea contestațiilor 

 

Art.22. Depunerea și rezolvarea contestațiilor: 

              (1) contestațiile pentru vicii de procedură se depun la responsabilul pentru organizarea și 
desfășurarea competiției pe disciplină, înainte de terminarea partidei. 

 

CAPITOLUL IX 

Dispoziţii finale 

 

Art.23.(1)Reprezentanții PROEDUS desemnați să organizeze, coordoneze și să monitorizeze 
desfășurarea competițiilor pe fiecare disciplină, vor lua toate măsurile organizatorice pentru 
preântâmpinarea disfuncțiilor, corectarea lor, aplicarea măsurilor prevăzute în regulamentul de 
organizare și desfășurare a competiției. 

           (2)PROEDUS, prin reprezentanții săi, organizează evenimentul sportiv  “ACADEMIA 
SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8, potrivit prezentului 
Regulament de organizare şi Regulamentelor disciplinelor(vezi anexele) și nu-și asumă eventualele 
incidente de joc(accidente). 

Art.24.(1)Anexele 1 la 6 ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare al evenimentului sportiv 
“ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru elevii claselor 5 – 8, fac 
parte integranta din prezentul Regulament şi sunt enumerate mai jos astfel: 
             Anexa nr. 1 Formularul de înscriere a echipelor în proiect; 

             Anexa nr. 2 Regulamentul disciplinei sportive fotbal; 

             Anexa nr. 3 Regulamentul disciplinei sportive baschet 5x5; 

             Anexa nr. 4 Regulamentul disciplinei sportive volei; 

             Anexa nr. 5 Regulamentul disciplinei sportive baschet 3x3; 

             Anexa nr. 6 Regulamentul disciplinei sportive handbal. 

Anexa nr. 7 Formular de consimțământ pentru REALIZAREA DE MATERIALE Foto/VIDEO 
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 Anexa nr. 1 (FORMULAR DE ÎNSCRIERE), 

                                                                                A N E X A   nr. 1 

 

 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului București                         

 Unitatea de învăţământ : …………………………. 

Oraș București 

Adresa…………………………………………… 

Telefon …………………Fax…………………… 

Nr………………… Data……………………….. 

 

 

Către PROEDUS 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

    La Evenimentul Sportiv “ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru 
elevii claselor 5 – 8 organizat în București, în perioada 9 – 16 mai 2022   

Profesor  ………………………………,având funcţia ……………………………la(unit. De 
învăţământ)……….........................................se legitimează cu C.I. seria….......nr................. 
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TABEL NOMINAL CU ELEVII ÎNSCRIȘI LA 

 Evenimentul sportiv “ACADEMIA SPORTULUI – TROFEUL BUCUREȘTIULUI” pentru 
elevii claselor 5 – 8 

Nr. 
Crt 

Nume  

Prenume 

CNP Data 

Nașterii 

 

Clasa 

Viză 

Medicală 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

NOTĂ: Profesorul/antrenorul va prezenta toate documentele cerute în regulament, întocmite și 
completate corect. De asemenea răspunde de securitatea, integritatea şi disciplina elevilor, precum şi 
de respectarea prevederilor regulamentelor de către aceştia, pe perioada deplasărilor şi pe perioada 
desfăşurării competiţiilor. 

      DIRECTOR,                                        PROFESOR, 
Unitate de învăţământ                                 Unitate de învăţământ 
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